
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (علمي) الورقات الست يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية

 ، وبني ظورثَ.م ام  ٌض هَ ادمسح( ثأهَس اذل7
 )ال ذري فَِ إال أهَ أمحق( مثي

  مسح مٌفِة ظفة ذمظفة ظورثَ: اس خثىن من 
 )ُو ف سق إال أهَ خ ُي( مثيو 

 ظورثَ: ازبت ظفة ذم واس خثىن مهن  ظفة ذم 
 

 ( حٌ س وبني هوؿَ.8
صوي كعة  –ل ؾن سَ ل يف وؿَ سَ )ؿَ  مثي  –ٍصوي اًزرع ٍو

ًلط حاكًة  –أرضِم يف أرضِم  –دارمه يف دارمه 
لط اًلامش سال مرص ُي سال  – اًس ؿة وس ؿة – ًو

 (اًلَب ؾهن 

 هوؿَ: اتم  
 واًِوان( ىاًِوَ  –وخَ ووحَِ  ––)ح ل وحم ل : ومثي

 معصف( –مىذيف  –)مصدوف  هوؿَ: انكط 
رس ومثي نيُني  –)ؾرس ٌو  ( س هأ وههأ – ًو

 هوؿَ: الحق 
ـرت : ومثي يأون  –اخلَي واخلري  –ف )ًلرتف ًو ٍهنون ًو

 (فصح ومصح –حزم وؾزم  –

 هوؿَ: مض رع 
ؾوراثي   –حصَفة وفعَحة  –: )فذح وحذف ومثي

 (فىَِ ونفَِ  -وروؿ ثي  

 هوؿَ: كَب 
ص  –ك ك واًِّشْ َشَ  –ُمٌَشٍرن  –: )ُمٌِشٍرن ومثي ـْ اًِض

ـَص   اجِلس واجلَس( –مك رَ وَ ظّورمك وُظ  –واًّض

 ّصفهوؿَ: حم 
 . ( ثورًة، وبني هوؾ9ِ

 ()ال ًألك اًـُش ابجلنب مثي

 هوؾِ : مصحشة 
 

 

 تنبيهات هامة: 

لكمة )بس( كس جس خـمي حلِلة، وكس (  1
 جس خـمي جم ًزا.

ويف اجمل ز كس حىون ؿالكهت  اًس هبِة إذا 
اكهت امـىن اًلسرة أو اًفضي واًيـمة، أم  

 ًو اكهت امـىن اإلوس ن فـالكهت  اجلزئَة.

  ًسًَأذش ًـغ ؿىل  حلِلة 

  أًسهيمجيَس بني  )جم ز )حزئَة 

  ؿيّل  أايدٍ هل )جم ز مصسي )س هبِة 
ية اجمل ز اًواردة ابًىذ ب لكِ  ؾلََة م  2 (  كًص

 ؿسا أربؽ ويه:

  أؾرص مخًصا )ية ًفؼَة )أؾرص  اًلًص

 رؾت اًلَر )ية ًفؼَة )رؾت  اًلًص

  آثوا اًَخ ىم أمواهلم ي  ة )آثوا(اًلًص
 بالدي وإن خ رت )ية)خ رت  اًلًص

 (  اًرس اًهالقي ٌَمج ز ادمصسي والاس خـ رة:3
 ُو اًخأهَس واإلجي ز وادمه ًلة.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 سؤال القطعة: 

 

ًذَ.1  ( جم ز مصسي، وبني ؿالكذَ، وكًص
 ( اًـالكة س هبِةأايدهل ) مثي

 مس هبِة (  انًراًألكون  -رزكً ًزنل ) مثيو 
حتٍصص  - لكمةأًلى  –اٌََي  مق – اًـَونأرسَي  ) مثيو 

 اجلزئَة  (ًسٍهسبت  -  اًلوايفثـمل   - اًصك ب
  اًلكَة ( ادم ءشبت  – يف آذاهنم أظ بـِم ) مثيو  
 اًَة ؾصيب(  ًس ن) مثيو 
ة تًسأ – احملمكةكصرت  –  ظسركيف ) مثيو    - اًلًص

صاس خفت   احملََة  (األُز
 احل ًَة  (هللا رمحةيف ) مثيو 
 اؾخه ر م  اكن ؿَََ  (ًَبس اًلعن) مثيو 

 .ية: ؾلََة أو ًفؼَة حسب لك مث ل  اًلًص
 

ًذَ.2  ( اس خـ رة مىٌَة، وبني ؿالكهت ، وكًص
  - اذلل)خيفغ هلم حٌ ح  ههحر ؾن لكامت مثي

 –ثرصخ  اًلسس – اًضالةلاصرتوا  – اًضالةلبوا ر ح 
 –أػ فصٍ  ًًضب ادموت  - كسساي  – اًخ رخياسأًوا 

 - اًهزيًلذي   -بصأسَ  ادمضُبحضم  - اًعـ برههوا 
 (اإلسالمبُِِن  - اخلربظ ر  - اًسامحةحييي 

 اًـالكة: ادمض هبة 

  :ية  .ًفؼَةاًلًص
 

ًذَ.3  ( اس خـ رة ثرصحيَة، وبني ؿالكهت ، وكًص
ص   - اًيورإىل  اًؼَامت)خيصهجم من  مثي يف األُز

  - اًثـَبح ورت   -حنوٍ  اًهسرَ  مىش – مشوس
احل ل   -ـي  ٌضجّ  أسس وكف  - أرضي  اذلئ باحذَت 

ًأحهيم   -إىل مـِسان  حبصأىت   - اًي بغاًـمل  – انظلة
 ( مص..ام  ثؤ  ف ظسع – اًيشٍص

 اًـالكة: ادمض هبة 

  :ية  حسب لك مث ل.أو ؾلََة ًفؼَة اًلًص

 ( وي ًة، وبني هوؾِ .4
 – ٌض ر إٍهي  ابًهي ن -واسؽ اًعسر  –)ًسٍ هؼَفة  مثي

ًألك  –كة  ر ؾَيَ ف –فصصِم اًرتاب  –ًـغ ؿىل ًسًَ 
 (أًلى سالحَ –ًألك يف س هـة أمـ ء  –يف مـي واحس 

 هوؾِ : وي ًة ؾن ظفة 
ًلة  –ابية اًمي  –ُرم ة احلجص   -بي ة األُصام ) ومثي

 بًت ادلُص( –موظن األدشار  –أم ادمع ئب  –اًض د 
 هوؾِ : وي ًة ؾن موظوف 

 ًدبؽ اجملس ػهل( –) حيي اجلود حِر حيَون  ومثي
 هوؾِ : وي ًة ؾن وس هة 

 ( ظه ق، وبني هوؿَ.5
 )اًعسق واًىشب( ظه ق إجي ب مثي

  ظه ق سَب ختىش وال ختىش() مثيو        
 سَبظه ق  ()كي وال ثلي مثيو 
 ظه ق دفي (ثبذلواو جسىٌوا  –رحامء )أصساء و  مثيو 
ثضحم األُز ر من  –)حميي اًسامحة ممَت اًهزي  مثيو 

 ظه ق جم زي (باكء اًسامء
ّن محًصامثيو   بَجظه ق ثس ()هورد اًصاايت بًَض  وهعسُر

 

 ( مل بةل، وبني هوؾِ .6
هنىى ؾن ادميىص مثي  ( )ًأمص ابدمـصوف ٍو
   ِزينيازيني ابمل بةل هوؾ  

 ( حيي هلم اًعَه ت وحيصم ؿَهيم اخله ئر)ومثي
  : ِمل بةل زالزة بثالزةهوؾ 

 )وابسط ذري فِنك بميَيَ.. وك بغ ش ؾينك بضامًَ ( ومثي
 هوؾِ : مل بةل أربـة بأربـة 

 

 ( ثأهَس ادمسح ام  ٌض هَ اذلم، وبني ظورثَ.7
 )ال ؾَب فَِ إال أهَ هصمي( مثي 

 َة ذم مٌفِة ظفة مسح: اس خثىن من ظفظورث 
 )أان أفعح اًـصب بَس أين من كٌصش(  بَس = إال مثيو 

  ظورثَ: ازبت ظفة مسح واس خثىن مهن  ظفة مسح
 أدصى

 



 (علمي) الورقات الست يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية
 

 إًََ ًؤول م  ابمس اًيشء ذهص يه : س َىون م  اؾخه ر[ 6] 
 ﴾َدـْمًصا أَْؾرِصُ  أََرايِن  ِإيِن  أََحُسُُهَ  كَ لَ ﴿ (1
َّمَ ﴿ (2 ُم َمـِِـتٌ  ِإه ُِِخونَ  َوِإهنَّ  ﴾مَّ
َ  َواَل ﴿ (3 واً  ﴾نَفـَّ راً  فَ ِحصاً  ِإال ِِلُ
َُ  فهََلُ  كَِذَال كَذَيَ  َوَمنْ )  (4  (..َسََُه
وٍُ ﴿ (5 ُ َِميٍ  ِبُلاَلمٍ  َوبَّشَّ  ﴾ؿَ

 

 .      أثُص  وإرادة اةل امس ذهص ويه: اًــِــــة[ 7]
ََِس نٍ ﴿      ِبنيٍ  َؾَصيِبي  ِب  ﴾َوأًََْواِىنُكْ  أًَِْسًَِذنُكْ  َواْدِذالُف ﴿ ﴾مُّ

 

 .      احمليِ  وإرادة احل لَ  ًفغ إظالق ويه :احل ًِــة[ 8]
ميٍ  ًَِفي اأَلْبَصارَ  ِإنَّ ﴿ ـِ َ ِ  َرْحــَمةِ  فَِفي﴿  ﴾ه  ﴾اَللَّ

 

      احل لِ  وإرادة احمليِ  ًفغ إظالق ويه :احملــََة[ 9]
ََْسعُ ﴿ (1 َُ  فََْ َ  ﴾هَِسايًّ  َوأَْحَسنُ ﴿ ﴾هَـ ِدً
 َزةٌ ؾـَزٍِ ؿيلّ  َخ رْت  وإن بالدي (2
َُ  َحَصجٌ  َظـْسِركَ  يِف  ٍَُىن فاََل ﴿ (3  ﴾ِمٌْ
 ﴾اًْلَــــْصًَةَ  َواْسَألِ ﴿ (4

 

  االستعارة التصرحيية: 

ََُم ِت  ِمنَ  اًيَّ َس  ًُِخْرصِجَ ﴿(  1  ﴾اًٌـُّورِ  ِإىَل  اًؼـُّـُّ
مْ  يِف ﴿(  2 ُ  فََزاَدمُهُ  َمَصٌض  ُكَُوهِبِ  ﴾َمَصًض  اَللَّ
 ﴾اًُْمّْشِِننيَ  َؾنِ  َوأَْؾِصْض  ثُْؤَمصُ  ِبَم  فَ ْظَسعْ ﴿  (3
ـَيَ ﴿( 4 خَ ْأُس  َواص ْ  ﴾َصُْبً  اًصَّ
ِْخ ً  اكنَ  أََوَمنْ ) ثـ ىل ك ل(  5 ي ٍُ  َم َْ  (.. فََأْحَِ

 ية  يف لك م  س هق ؾلََة اًلًص
 .. حْنَوٍُ  اًَْهْحصُ  َمىَش  َمن كَْبيِل  أرَ  فمَلَْ (  6

َُ  ك َمْت  َرُخالً  وال                       اأُلســـــــسُ  ثُـ ِهُل
ؤاً  فََأْمَعَصْت (  7    َسلَْت  و ىَْصِحٍس  منْ  ًًُؤ

ْت  و وْرداً                        يَّ ِب  ؿىَل  َؾضَّ ـُ دِ  اً  بـ ًرَبَ
َْيَ مكُْ  اًَْم ءُ  َظلَى ًَمَّ  ِإانَّ ﴿(  8  ﴾اًَْج رًَِةِ  يِف  مَحَ
ََُّ  س َؿَةً  اًِعنيُ  وَِسَ (  9   َحـِلـِـصٌ ..  ِظنيٌ  أه

ونَ (  11  اَبدِ  اإلًوان ِمنَ  كَمصٍ  إىل...  بَـَسٍ  ِمنْ  اًخَِّحََّةَ  ًَُؤدُّ

 ية أمعصت  –ًفؼَة )مىش وثـ هلَ يف لك م  س هق  اًلًص
  ًؤدون( –وس  –ادم ء  –وسلت وؾضت 

 

  االستعارة املكنية: 

 ..  أػفــ َرُ  أوضبْت  ادمـيَةُ  إذا( 1
ـَْت  كَسْ  ُرؤُوس ً  ألَرى إين( 2   ِكع فُِـ   نَ وحَ  أًْيَ
َمَّ ( 3 ي  اإِلبيُ  كََّت ًو َْ  اخلُُعوابَ ...  اْمذََع

لّ  َحٌَ ح ًََُِم  اْدِفْغ ﴿( 4 ة ِمنْ  اذلُّ مْحَ  ﴾اًصَّ
َئِمَ ﴿( 5 ٍنَ  ُأًو ِ ُوا اذلَّ الةَلَ  اْصرَتَ  ﴾اًضَّ
   رخيٍ  من َسملُ  اي ثـجيب ال( 6

َِ  ادمضُُب  حضمَ                   فبىك بصأس
  ُؾَوهُن  َحَؼخمَ  ال َدةُ اًَسـ  َوِإذا( 7
ُّ  إذا كومٌ ( 8 َِ  أَبَْسى اًّشَّ   ًَُِمْ  اَنِخَشًْ
ي ( 9  (اًخ رخي حسزِن: كًو

ي ( 11  (ادمسًية يف اخلرب ظ ر: ) كًو
 سوظي سَه ين واًـزم احلزم إن( 11
 اًـني حاماًل  ًلصي( اكن أدصي 12

 ية حىون ًفؼَة يف الاس خـ رة ادمىٌَة  اًلًص
حٌ ح  –امذعَي   –أًيـت  –)أػ فُص  

الحؼخم ؾَوهن   –م حض –اصرتوا  –
 سَه ين( –ظ ر  –حسزِن  –انخشًَ  –

 

 االستعارةالتبعية: 

 ابًـلب اًصوغ ميصي ظواةل ؿىل( 1
 ص ِرابً  اًُهَحرَيةَ  َوَردَ  ِإذا َوْردٌ ( 2

 َواًيَِال َزئرُيٍُ  اًُفصاَت  َوَردَ                  
وَس  َؾن َسىََت  َوًَمَّ ﴿( 3  ﴾اًْلََضُب  مُّ
 ابًضىوى ــلةانظ احلـُّـ ل( 4
َظََِهيَّنُكْ ﴿( 5  ﴾اًيَّْزيِ  ُخُشوعِ  ِفــي َوأَلُ
6 )﴿ َُ ََُىونَ  ِفْصَؾْونَ  آلُ  فَ ًْخَلََع ا ًَُِمْ  ًِ  ؿَُسوًّ

 ﴾َوَحَزانً 
 

 والتداخل القرائن: 

ية   (.مىٌَة س) ثـس: اًخهـَة الاس خـ رة كًص
ية   (.ختَََة س) ثـس: ادمىٌَة الاس خـ رة كًص
 (.ثرصحيَة س) ثـس: َََةاٍمتث  الاس خـ رة 
 متثَََة اس خـ رة ثـس األمث ل 

 

 

 :مثل ملا يأتي 

 صهب:م( جم ز مصسي 1

 فـزَّ  ص ه يب ابن  َْ ََُه َْ  وبٌَُ بُِن واهبتَّ  .. ُمعَّ  وس ُه
 ـــــــــــــــــــــ

 ( اس خـ رة متثَََة يف اًلصآن:2

 ﴿ ـَيْ  َواَل  لُكَّ  ثَبُْسْعَِ  اَل وَ  ُؾُيِلمَ  ِإىَلى  َمْلَُوةَلً  ًََسكَ  ََتْ
 ﴾اًْبَْسطِ

 :اس خـ رة متثَََة يف اًضـص 

  ُْمّصاً  جَيسْ  .. َمصًٍِغ  ُمصي  فَمٍ  ذا ًَُم  وَمن  َِ الال ادمَ ءَ  ب  اًزُّ

 :اس خـ رة متثَََة يف األمث ل 

كعـت هجزية كول لك دعَب 
 ـــــــــــــــــــــ

 ( اس خـ رة أظََة يف امس ذات3

  األؿساء فًلش أسًسارأًُت 

  اس خـ رة أظََة يف امس مـىن 

  كذالً كذَي اًصخي 
 ( اس خـ رة ثهـَة يف اًفـي4

 ﴿ َّاًْلََضُب  ُموَس  َؾنْ  َسىََت  َوًَم﴾ 
 ( اس خـ رة ثهـَة يف ادمض خق5

  ابًضىوى انظلةاحل ل 
 ( اس خـ رة ثهـَة يف احلصف.6

 ﴿ َْظََِهيَّنُك  ﴾اًيَّْزيِ  ُخُشوعِ  يِف  َوأَلُ
 ـــــــــــــــــــــ

هة، وأدصى بـَسة7  ( وي ًة ؾن ظفة كًص

  يفالن  إذا م  ص خ   نثري اًصم د     زوبَ ظًو
 ( وي ًة ؾن وس هة8

   َاٍمين ًدبؽ ػهل .. واجملس مييش يف راكب 
 

 

 

 اجملاز املرسل وعالقاته: 

صاد اًسبب ًفغ ًشهص أن ويه :اًس هبِة[ 1]  ادمسبب ٍو
ََةُ  َرَؾْت ( 1 رَ ا ادمَ ص ِ َْ     ًلَ
2 ) َُ  .. َس ِبلةٌ  ؿََــيّ  أًَـ دٍ  ًـَـ
 ﴾ِمثََُِ  َسُِئةٌ  َسُِئةٍ  َوَحَزاءُ ﴿(4
نُكْ  اْؾخََسى فََمنِ ﴿( 5 َْ َ َِ  فَ ْؾخَُسوا ؿََ َْ َ  ﴾ؿََ
 ِقضـ اب اكهوا وإن رؾَي ٍ..  كوم بأرض اًسامء ىزل إذا( 6

صاد ادمسبب ًفغ ًشهص أن ويه : ادمس هبِة[ 2]  اًسبب ٍو
مـ ءُ  أمعصْت  (1      هـه ثــً  اًسَّ
ـَم ء منَ  ًنَُك  َوًُـٌـَِزلُ ﴿ (2  ﴾ِرْزك ً  اًسَّ
وا﴿ (3 ُتْ  َم  ًَُِمْ  َوأَِؿسُّ ـْ خََع ةٍ  ِمنْ  اس ْ  ﴾ُكوَّ
َِ  ُؾوِكبَ  َم  ِبِمثْيِ  ؿَ كَبَ  َوَمنْ  َذِلَ ﴿ (4  ﴾ِب
َّام﴿ (5 مْ  يِف  ًَْألُكُونَ  ِإه  ﴾اَنًرا بُُعوهِنِ

صاد اجلــــزء ًشهص أن ويه : اجلزئَة[ 3]    اًـُّـىـُّـي ٍو
اًرا**  اًَْجــَُْش  بَــَثي  نَـمْ ( 1 َْـي  حـَصَّ وانَ  َوأَْرَس َُ ـُ  اًْ
َ  ايَ ﴿( 2 ِميُ  أهَيُّ يَ  كـُــــمِ . اًُْمزَّ َْ َّ ََِالً  ِإالَّ  اٌَ  ﴾كَ
 ﴾ُمْؤِمٌَةٍ  َركـــَـَهةٍ  فَذْحـصٍِصُ  َدَعـأً  ُمـْؤِمًٌ  كذيَ  َوَمنْ ﴿( 3
 ﴾أًَِْسٍنُكْ  نََسبَْت  فَِبَم  ُمِعََهةٍ  ِمنْ  بنَُكْ أََظ  َوَم ﴿( 4
 ُج هـي ك فِةً  ك لَ  فَّم       اًلوايف هؼمَ  ؿَمخَ ومكْ ( 5
 األثص ههري ًِ  اكن لكمةً  اخلعَُب  أًلى( 6
وَ  َوًَُلوًُونَ ﴿( 7  ﴾ُأُذنٌ  ُُ

 اجلـــــزء وإرادة ، اًلك إظالق ويه : اًلكــَة[ 4]
       زمـزمَ  مـ ءَ  شبُت ( 1
ِِم ًَُلوًُونَ ﴿( 2 ُِ مْ  يِف  ًََُْس  مَّ  ِبَأفَْوا  ﴾ُكَُوهِبِ
َُوا﴿( 3 ـَ ــُِمْ  َح ـَ مْ  يِف  أََظ ِب  ﴾آَذاهِنِ

و:  ؿَََ اكن م  اؾخه ر[ 5]  ؿَََ اكن م  ابمس اًيشء ذهص ُو
      بـُُّـٌـًّ  شبُت  (1
ٍنَ ﴿ (2 ِ َّْونَ  َواذلَّ  ﴾أَْزَواًخ  َوًََشُرونَ  ِمٌنُكْ  ًُخََوف
3) ﴿ َّ َُ  ًَْأِت  َمن َُ ِإه َّ  ﴾ُمْجصًِم  َرب
 .اًلعنَ  ادمرصًونَ  ًَبُس  (4
 ﴾أَْمَواًَُِمْ  اًِْـَـذـُّـَ َمى آثُوا﴿ (5
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س بَ الزم مـي ًٍفغ   ( ايهٓاية:6 ية ال متيؽ، مؽ ُأظَق وُأًر  كًص
 . من إرادة ادمـىن األظيل

 (محمس واسؽ اًعسر:) ؾن احِلمْل  ك  

 :أْواع ايهٓاية 

ًًُسب هل  أن ًُشهص ادموظوف مث :نٓاية عٔ صفةضابط ( أ)
ىنَّ    ُشٍ اًعفة كري مصادة ، وادمصاد الزهمظفة م ، ًو

 (فالهة هؤوم اًضحى) ؾن اًرتف  ك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أن ٍىون الاهخل ل بسون واسعة :نٓاية قسيبة 

 ي َُ ظًو  فالٌن زَْوبُ
 أن ٍىون الاهخل ل بوس ئط ؿسًسة  ة:نٓاية بعيد 

  ِمـ د خَ  نَثِرُي اًصَّ  إذا م  ص َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ادمىِن بَ  فهي  ٍىونأن  :َوصوفايهٓاية عٔ ضابط ( ب)
أو ظف ت ًِ  ادذع ص ػ ُص  ظفذني أو دالا ؿىل ظفة
 .ِلالةل ؿٌَََ ؛اموظوف مـني

  وي ًة ؾن امخلص(: )أم ادمع ئب . 
 

وادموظوف  أن هشهص اًعفة،  :ْطبةايهٓاية عٔ ضابط ( ج)
ب شة، وإمن  هًس هب  إىل م  ٌَموظوفاًعفة  أْن هًسب دون

س ظ حهب يشء   .ال ًعَح أن ثًُسب إًََ مم  ًـِن أهي  ىًص

 َم َحَة َواًُْمُصوَءَة َواًيََّسى  ِإنَّ اًسَّ
ِبَْت ؿىََل ابنيف                 ُُ جِ   كـُهٍَّة   احلَّْشَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُو ؿمل ًـصف بَ وحوٍ حتسني اًالكم بـس  ( عًِ ايبديع:7

 .مع بلذَ دملذىض احل ل ، ووضوح دالًخَ ؿىل ادمصاد

 (سالمرص ُي  سال ) اًلَب ؾهن 

 :أْواع احملطٓات ايبديعية 
 

 ادمـىنيه األس ًَب اًيت حىسب  احملطٓات املعٓوية:أ( 
سٍ روؿةً ًوانً   .ا يف اًيفسوثأزريً   من ادل ل ًٍز

       َِت اًْلَ عِ ُكََْن ًَي ََ ِ اَي َػَه     اِبَللَّ
ىَل ِمَن اًْبََّشِ                                 َْ َ اَلَي ِمٌُْىنَّ أَْم ً َْ َ ً 

 

 

يه األس ًَب  احملطٓات ايًفظية:ب( 
سٍ ركًة  اٌَفغاًيت حىسب  حس ي ً ًٍز

ُفِرم صأهَ  وؿشوبةً  ُـيل من كسرٍ، ًو   .ًو

﴿ َوًَْوَم ثَُلوُم اًسَّ ؿَُة ًُْلِسُم اًُْمْجصُِموَن
 ﴾َم  ًَِهثُوا كرَْيَ َس ؿَةٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُو ادلؽ بني مـيَني مذل بَني ايطبام: (8

 اجياب اايطً::أْواع ايطبام باعتباز اإل 

أن ٍىون اٌَفؼ ن  أ( طبام إاجياب:
ادمخل بالن مـي ُام موحب )أي مثهت( : 
ـً  أو مٌفِني  سواء اكن اٌَفؼ ن مثهدني م

ـً .   م

﴿ هُبُْم س َ  ﴾ُرُكودٌ َومُهْ  أًَْلَ ًػ َوحَتْ

إهنم لكَب بِن اإلهل ًـن 
 جل ر ًوفون الو ًلسرون ال               

 

ن ٍىون بني فـيل ُو أ :طبام ايطً:ب( 
وادص هنىي(  -معسر واحس)أحسُام أمص

 (وادص مٌفي -أو )أحسُام مثهت

﴿  َِ ـْ َِّه َِّبؽْ  َواَل  فَ ث َواءَ  ثَد ُْ  ﴾.. أَ

﴿ بَ مل حتطام   أحعُت﴾ 

 :أْواع ايطبام باعتباز احلكيكة ااجملاش 

ـً  :ايطبام احلكيكيأ(    أن ٍىون اًعه ق واك
 .ِي احللِلةبني ًفؼني مس خـمَني ؿىل سب 

﴿ َو ُُ  َُ َّ  ﴾َوأَْبىَك  أحَْضَمَ َوأَه
ـً  :ايطبام اجملاشي ب(   أن ٍىون اًعه ق واك

 .بني ًفؼني مس خـمَني ؿىل سبِي اجمل ز

﴿ خً أََوَمْن اَكَن ِْ يَ ٍُ  َم َْ   ﴾فََأْحَِ

 :أْواع ايطبام باعتباز ايظٗوز ااخلفاء 

 .اًخض د رصحًي  ًسرك برسؿة :ايظاٖسأ( 

﴿ ََُّ َو  َوأَه  ﴾َوأَْبىَك  أحَْضَمَ ُُ
      ال ًسرك برسؿة اًخض د كري مب ش :اخلفيب( 

﴿اء ًُْىفَّ ِر  أَِصسَّ  ﴾بَُْهَنُمْ  ُرمَحَ ءؿىََل ا

 :تعريف ومثال 
 

يه اٌَفغ ادمس خـمي يف مـي ٍ ادموضوع  احلكيكة ايًػوية: ( 1
 هل يف اٌَلة )يف اظعالح اًخز ظب( 

 ل: كصأت اًىذ ب مث 
اٌَفغ ادمس خـمي يف كري مـي ٍ ادموضوع هل  اش ايًػوي:اجمل( 2

ية متيؽ من إرادة ادمـىن احللِلي  .يف اٌَلة ؛ ًـالكة وكًص

مث ل : رأًت أسًسا ًلشف األؾـُّـساء 
ادمس خـمةل يف كري مـي ُ   اًلكمة : املفسد اجملاش املسضٌ( 3

ية ،كري ادمض هبة احللِلي؛ ًـالكة  من إرادة م هـة مؽ كًص
 األظيل ادمـىن

 ( :ألؿساءِ ً ؿنيٍ كبضْت اًّشظُة ؿىل مث ل) 

 ٌعالقات اجملاش املسض 
 ادمسبب ةرادإظالق اًسبب وإويه  ايطببية:)أ( 

  :ََُة مث ل رَ َرَؾْت ادمَ ص ِ َْ          اًلَ
صاد اًسبب املطببية :)ب(   ويه أن ًشهص ًفغ ادمسبب ٍو

   :مـ ُء مث ل      هـه ثــً أمعصْت اًسَّ
   اًـُّـىـُّـي ةرادإاجلــــزء و إظالقويه  : اجلصئية)ج( 

  :اًرا َوأَْرَسَْـي  ــ ْم بَــَثي  اًْجَ ـنَ  مث ل وانَ َُْش ** حـَصَّ َُ ـُ  اًْ
 ويه إظالق اًلك ، وإرادة اجلـــــزء هًــية :اي)د( 

  :زمـزمَ  مـ ءَ شبُت مث ل       
 ن ؿَََابمس م  اكء ذهص اًيش :  اعتباز َا نإ عًي٘)ٖـ( 

   :ـًّبـُُّـٌشبُت مث ل       
 ابمس م  ًؤول إًََ ءيه ذهص اًيش : اعتباز َا ضيهوٕ( ا)

  :َدـْمًصاكَ َل أََحُسُُهَ  ِإيِن أََرايِن أَْؾرِصُ ﴿مث ل﴾ 
     ويه ذهص امس اةل وإرادة أثُص  .  : اآليــيــــة)ش( 

  :ًَِس َن ِظْسٍق يِف اْ ﴿مث ل ـَي ِِّل   ﴾ِدصٍِنَ َواْح
    وإرادة احملِي .   الق ًفغ احل لويه إظ :احلاييــة( ح)

  :ميٍ ﴿مث ل ـِ َ   ﴾ِإنَّ اأَلْبَصاَر ًَِفي ه
    ويه إظالق ًفغ احملِي وإرادة احل ِل   :ًيةــاحمل)ط( 

   :مث ل﴿ َُ َ ََْسُع هَـ ِدً         ﴾فََْ

 

كري اس خـمي يف  لك حصهَبُو  : املسن: اجملاش املسضٌ( 4 
ية  كري ادمض هبةم  وضؽ هل؛ ًـالكة  من إرادة  م هـةمؽ كًص

 ادمـىن األظيل.

  :ُهَ ..َن ص ه يب فـّز معَُهَابمث ل  واهبتَّ بُِن وبٌَُ هـَس َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف هل ُوِضؽَ  م  كري يف س خـميادم  اٌَفغ يه :( االضتعازة5
ية مؽ واجمل زي، احللِلي ادمـىن بني ادمض هبةِ  ًـالكةِ  اٌَلة،  كًص

 .احللِلي ادمـىن إرادة من م هـة

  :اًلسس ثرصخمث ل 

 :أْواع االضتعازة باعتباز ايطسفني 

 

 ادمس خـ ر) بَ ابدمض هَ فهي  رُصِحَ  م  :ايتصسحيية ( االضتعازةأ
 .(هل ادمس خـ ر) ض هَادم  وُحِشَف ( مٌَ

  :ََُم ِت  ِمنَ  اًيَّ َس  ًُِخْرصِجَ ﴿مث ل  ﴾اًٌـُّورِ  ِإىَل  اًؼـُّـُّ
 

 ادمس خـ ر) بَ ادمض هَ فهي  ُحِشَف  اًيت :املهٓية ( االضتعازةب
 .ؿَََ وثسل، إًََ حصمز ظف ثَ من ظفة وبلِت( مٌَ

 ثيفؽُ  ال متميةٍ  نــيَّ  أًفَِت ..  أػفــ َرُ  أوضبْت  ادمـيَةُ  إذا 
 

 م  كري يف ادمس خـمي ادمصهب اٌَفغ :االضتعازة ايتُجيًية 
ية مؽ، ادمض هبة ًـالكة هل وضؽ   احللِلي ادمـىن إرادة من م هـة كًص

﴿ ـَي واَل  ﴾... ُؾُيلم ِإىَل  َمْلَُوةَل  ًَسك ََتْ

 :أْواع االضتعازة باعتباز ايًفظ املطتعاز 

 

ًسل  ر امس خًسم  اكن اٌَفغ ادمس خـ  :أ( االضتعازة األصًية
 .ؿىل واحس كري مـني من خًسَ

      ( ٍصيم األؿساء أسًسارأيُت) 

 ( كذالً كذَُت اًصخَي)  
  أو إذا اكن اٌَفغ ادمس خـ ر مض خلً   :ب( االضتعازة ايتبعية

 . أو حصفً  فـالً 

 ( ابًضىوى انظــلةاحلـُّـ ل) 

 ﴿  َّوَس اًْلََضُب  َسىََت َوًَم  ﴾َؾن مُّ

 ﴿ ِ َظَ  ﴾ُخُشوعِ اًيَّْزيِ  ِفــيَهيَّنُكْ َوأَلُ
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أن حىون اًلكمخ ن ادمخج وس خ ن من هوؿني  ب( املطتوفى: 
  أو أحسُام حصفً    وادص فـالً أحسُام اسً  :خمخَفني

  .وادص فـالً 
 ﴿ َوىَواًيَّْجِم ِإَذا َوَم   *َم  َضيَّ َظ ِحُبنُكْ َوَم  قََوى*َُ

ََِوىًَيِعُق َؾِن   ﴾اًْ

  (الـَ فَ حوادٍ  ىَل ؿَ  فاُلنٌ )كَ ثََي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ُّو م  ادذَف فَِ اٌَفؼ ن يف واحس  اجلٓاس غري ايتا
 .وحصثُهب  ، َُئ هتو  ،وهوؾِ  ،ؿسد احلصوفر: من أربـة أمو 

 اخملخَف يف اًـسد )انكط( أ(
 اخملخَف يف هوع احلصوف  ب(

 (كَب) صوفاخملخَف يف حصثُب احل ج(
 (حمصف) اخملخَف يف َُئة احلصوف د(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌَفؼ ن يف ؿسد  ادذَف فَِ م  وُ اجلٓاس ايٓاقص:  أ(

 ا ؾن ادصاحلصوف بأن ٍىون أحسُام زائسً 

 :أْواع اجلٓاس ايٓاقص املدتًف يف حسف 
 بزايدة حصف يف األول الادذالف   :سدافـامل( 1

      ِدواُم احلَ ِل ِمْن ادمَُح ل() 
 بزايدة حصف يف اًوسط الادذالف   تٓف:ـامله(2

      (َِم  حصامه إال يف وخَ وح)  
 بزايدة حصف يف ادص الادذالف   سَّف:ـــاملط (3

 ﴿ ََّمَصاِت ي ِمْن لُكِ اًث  ﴾مُثَّ لُكِ
 

 تًف يف حسفني )املرٓيٌ( :اجلٓاس ايٓاقص املد 
  ُـَو اًِضـُّـِف ءُ إنَّ اًبــ ُُ  اجلََواِهحِ بنَي  اجلَـــَوىِمَن .. ىـَ َء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اجلٓاس املضازع اايالحل: ب(

 احلصف ن مذل ربني يف اخملصج.  ضازع:املٓاس اجل( 1

 ( اخلريمـلود يف هواظهي   َياخل ) 

  أؿرتف( –)أكرتف 
 احلصف ن مذه ؿسٍن يف اخملصج. ل:( اجلٓاس ايالح2

 ﴿ َهأٍ وحئخم من      ﴾ِبًَبَأٍ  س َ

 

م  ادذَف فَِ اٌَفؼ ن  :اجلٓاس احملسف (ج
  (احلصاكت واًسىٌ ت) يف َُئ ت احلصوف

 أْواع اجلٓاس احملسف:  

 :( االختالف يف احلسنة فكط1

  [ ]ِد ِد َحبَُّة اًرَبْ ُة اًرُبْ   ُحـبّـَ
  االختالف يف احلسنة اايطهوٕ( 2

    كُ ]اًهسؿُة كِ  َشَ  [اًِّشْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و م  ادذَف فَِ اٌَفؼ ن  : جٓاس ايكً: (د ُو
  يف حصثُب احلصوف

 كً::أْواع جٓاس اي  

  :قً: ايهٌ  (1
 ( َُ َ ئَِ،  فذحٌ ُحَس ُم  (ألؿسائَِ حذٌف ألًو

  :قً: ايبعض( 2
 ( روؿ ثي وآمن  ؾوراثي اٌَِم اسرت) 

 
 

 
 

 سلسلة

 الشراع

 يف

 اللغة العربية

 خالد الشاذلي أ/

 

  :طبام ايتدبيج 
ُو أن ًشهص يف مـىن من ادمسح أو كريٍ أًوان ؿىل 

 .سبِي اًىٌ ًة أو اًخورًة

  َّض ً ااَيِت ِبَأانَّ هُـْوِرُد اًص َْ نَّ  ** ِب ُُ صاً َوهُْعـِسُر  كَْس ُرِوًٌَْـ  مُحْ

  األدرضواكربَّ اًـُش  األظفصَ ُب مفش ازورَّ احملهو.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام   ؤىتؤىت امـيَني مذوافلني أو أنرث مث ًُ أن ًُ  :املكابًة( 9
 .ًل بي ذل ؿىل اًرتثُب

 ﴿ََْهُىوا نَثِرًيا ََِال َوًْ ََْضَحُىوا كَ  ﴾فََْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ػ ُص، ًىٌَ كري : ايتوزية( 11 يه ًفغ هل مـيَ ن كًص
و ادمصاد  .مصاد، وبـَس دفي، ُو

 ية:أْواع ايتوز 
ب ادمـىن ًالمئ م  مـِ  ذهص م  :املسشخةأ(   اًلًص

          يُّوا إىل احلَْصِب قَـ َرًة  أَُكوُل َوكََس ص َ
 َدُؾويِن ِفإيِن آلُكُ اخلُْْبَ اِبجلنُْبِ                            

ب ادمـىن ًالمئ م  مـِ  ًشهص مل اًيت  :اجملسدةب(   .اًلًص

  َرأًََْت كَواِفهيَ إَذا َُ ـخ ـَ  ..   َوظَْ
 فَلَْس َرأَْت ُملَخ َك اًَهْحَص واًيُّوانَ                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن ًسؾي اًض ؾص، أو اًي ثص ًوظف من   :ػةـــــــاملباي( 11

ًسا مس خحَاًل، األوظ ف بَوكَ يف اًضسة أو اًضـف ح
ـً  ًخومه أن ُشا اًوظف كري مذي ٍ يف  أو مسدبـًسا؛ دف

 اًضسة، أواًضـف.

 :أْواع املبايػة 
ؾى فَِ ممىًٌ  ؾلاًل ، وؿ دًة. :ايتبًيؼأ(   اًوظف ادمُسَّ

  َ ـَ َدى ِؿَساًء بنَْيَ ز َجٍة ــــــــفَ ـْ َ  ْوٍر وه
ُِْلَسيِ ــــــِبم ِدَرااكً، َوًَْم ًَْيضحْ                              ٍء فَ

 ؿ دًة. ال،  : اًوظف ادمسؾى فَِ ممىن ؾلالً اإلغسامب( 

  َْران م  داَم ِفِي  ــــــــــصُم حـوُىى  
َُ اًى                            ـُ ُِْر م الــــــــــوهدب  َصاَمة َح

 .  اًوظف ادمسؾى فَِ كري ممىن ؾلاًل وؿ دةً : ايػًوج( 

 

 :أْواع ايػًو 
اذلي ًخج وز فَِ اًض ؾص  غًو غري َكبوٍ )َسذاٍ(:أ( 

 حسودٍ ؾن اذلات اإلًَِة ولك م  ًخعي ابًـلِسة

  َُ َّ ك حَّتَّ إه  وأََدْفَت أََُي اًِّشْ
ََقِ                         ًخز فَم اًيَُّعُف اًيت مل خُتْ

 ٍىون اًلَو ملبوال يف زالث ح الت: غًو َكبوٍ :ب( 
 :األًف ظ اًيت ثلصبَ إىل اًعحة ؿَََ ت( إذا دذ1َ

 ﴿ ٌاَنر َُ  ﴾ٍاََكُد َزٍْهُتَ  ًُِِضُء َوًَْو ًَْم ثَْمَسْس
 :من حسن اًخرََي   إذا ثضمن هوؿً ( 2

  َي ِبُىِ  ؿََهَْي  ِؾثْرَياً ــــــَؾل  َسْت س َ
َِ ألْمىٌََ .ـُّـًْو ثَبذَلي َؾٌَ                                َْ َ  ل ً ؿََ

ةخمصج  إذا دصج( 3 َُ  :اًِزل واخلـاُلؿَة واًفـاَُك

 ًـأَْسىَُص ابأَلْمِس ِإْن َؾَزْمُت ؿىََل ا 
َجِب                                     ـَ ِب كَساً ِإنَّ َذا ِمَن اًْ ْ  ـّشُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جض بَ اٌَفؼني يف اًيعق، وادذالفِام يف ادمـىن :اجلٓاس( 12

 :أْواع اجلٓاس 
 اجلي س اًخ مأ( 

 اًخ مكري اجلي س ب( 

  :ُّو م  اثفق فَِ اٌَفؼ ن يف أربـة أص َ ء  اجلٓاس ايتا: 
 ،َُئ هت  )حصاكت وسىٌ ت(، و ؿسدُ ، و هوع احلصوف

 .ادمـىن ِام يفحصثُهب ، مؽ ادذالف و 

 :ّأْواع اجلٓاس ايتا 
 أن حىون اًلكمخ ن ادمخج وس خ ن من هوع واحس املُاثٌ: أ(

 خمخَفني( -فـَني -)اسني
  ﴿ ًُْلِسُم اًُْمْجصُِموَن َم  ًَِهثُوا كرَْيَ  اًسَّ ؿَةُ َوًَْوَم ثَُلوُم

 ﴾َس ؿَةٍ 

 ُم اراتُضوا دمَ  كـََصضـُوا  كوٌم ًََو أهَنَّ
م                ـَصواأَوأهنَّ ُصواصَ ابًيَّلِط م   َص  ـَ

  (ًزنل ادمعص ظَفً  وكس، ًزنل ادمعص ص خ ءً  كس ) 
 



 علمي) لثانوية األزهريةالورقات الست يف البالغة للشهادة ا
 

 . أيُٗا أمجٌ؟ ٓيةايتصسحيية ااملــهـ( 8

 اًخجس مي واًدضرَط من أمه سامهت ؛ألن بَفأادمىٌَة 
 :االضتعازة ايتُجيًية اايتصبي٘ ايتُجيًي( 9

 .جم ز :الاس خـ رةو. حلِلة :اًدضبَِ
 :تأتى بهجسة ناثسة فى األَجاٍ ايطائسة( 11

 .سًس ابدموكف اذلى كِي فَِ ادمثيؾيسم  وُض هَ ادموكف اجل   

  (ـَْت هَجزَيُة كَْوَل لك َدعَب  (كََع
 ؟ ٌٖ تدخٌ االضتعازة يف األعالّ( 11

ثلذِض   ؛ ألهنأهن  ال ثسذي يف األؿالم األظي يف الاس خـ رة
مَل إدذ ل ادمض هَ يف خًس ادمض هَ بَ، وال ميىن  ـَ ذل يف اً

 .دمي ف ثَ اجلًس َة
 مـنيألؿالم اًيت اص هتصت بوظف ا :من ذل ًىن ٌس خثىن

 ابًىصم  ادمضِور اًع يئ وح مت 
ل يف حفًَئش جيوز أن ٌُض هََّ خشط حب مت يف اجلود ُخََأوَّ ، ًو

 .ح مت فِجـي نأهَ موضوع ٌَجود

 ( ح متً رأًُت اًَوَم) 
ُّ اضتعازة تبعية يصحُّ إٔ يهوٕ يف قسيٓتٗا  (12 ن

 ، اضح ذيو.اضتعازة َهٓية
ىنهـم ذل حصَح  ال جيوز إحصاء الاس خـ رة ِإال يف  ًو

 .واًفِعي يف الادذَ ر: ُو اذلوق اًفِنفلط،  واحسة مهنام

 ﴿ وَس اًْلََضُب  ﴾َوًَمَّ  َسىََت َؾن مُّ
(: اس خـ رة ثهـَة ثرصحيَة، حِر ص هَ سىتيف لكمة )

 اىهت ء اًلضب ابًسىوت.
(: اس خـ رة أظََة مىٌَة، حِر ص هَ اًلضبويف لكمة )

 .وس ناًلضب بإ
 

 :مخس نقاط 

يةو اًىٌ ًة ( 1  ًىن ؿالكة ،اجمل ز ال بّس فهيام من ؿالكة وكًص
ًهت  ثفرتك ن  ًذَوثامتٍزان اًىٌ ًة وكًص  .ؾن ؿالكة اجمل ز وكًص

 .ووس هة وظفة موظوف: من فهي  بس ال ظفة ؾن اًىٌ ًة( 2
 .واًعفة اًًس هة ؾن اًىٌ ًة يف حىرث ابدلًَي ادمـىن إزه ت( 3
هة )وض حة ودفِة( وبـَسة.( اًىٌ 4ً  ة ؾن ظفة حىون كًص
ة5  ( ثيلسم احملس ي ت اًهسًـَة إىل: ًفؼَة ومـيًو

 

 

 

 

 :[+ علم البديع الكناية]سؤال وجواب 

 .أزنإ ايهٓايةبٓئ ( 1

 .ادمىِن ؾيَ( 2        ادمىِن بَ ( 1
ية :( 4     .اًـالكة : اٌَزوم( 3  .كري م هـة اًلًص

 ؟ ايفسم بني ايهٓاية ااجملاشَا ( 2

 واًل اًـالكــة:أ
  .ادمض هبة :ؿالكة الاس خـ رة -
 .كري ادمض هبة :ؿالكة اجمل ز ادمصسي -
 . اًخالزم ؿالكة اًىٌ ًة: -

ية:  اثهًَ  اًلًص
ية اجمل ز ـَ ِهَسٌة بعهَـهت  : كًص               ُم

 = م هـة ةس هـم
ية اًىٌ ًة: كري   بعهَـهت  مـ هسة كًص

 ة؟نيف يٓصأ ايتالشّ يف ايهٓاي( 3
 : اًخالزم ؾن كس ًًضأ

 إلرص د اًضَوف : نإًل د اًي رؿ دة مضِورة -أ
: ظهَـة مس خلصة يف اإلوس ن أو احلَوان -ب

نخلعَب اًوخَ ؾيس اإلوس ن إذا 
 .واًيه ح لكب إذا مل ًأوس،قضب

: ادذع ص فـي من أفـ ل بيوع من اًي س -ج
ًىف ابًًس ء ومحي ا ختضُباكدذع ص 

 .اًسالح ابًصخ ل
4 )َ.ٌٓ  ا ٖي أقطاّ ايهٓاية؟ َع ايتُجيٌ يه

 (فالهة هؤوم اًضحى) ظفة( أ
 (أم ادمع ئب) موظوف( ب

َم َحَة َواًُْمُصوَءَة َواًيََّسى وس هة(  ج  ِإنَّ اًسَّ
ِبَْت ؿىََل ابنَ بيف ك                ُُ جِ  ٍة   احلَّْشَ

األَوز اييت اجي: توافسٖا يف ايهٓاية ( َا 5

 ؟عٔ َوصوف

ن اًعف ت ادمشهورة من دع ئط أن حىو (أ
موظوف  فهي ال ٌضرتك يف  ادموظوف

 .آدص
  أو أن اٌَفغ ادمشهور كس ٍىون وظفً ( ب

ال ثخحلق  وظفني أو أوظ ف مذـسدة
 .اًىٌ ًة إال هب  مجَـِ 

 

 :عشــــر نقاط 

يةًلك جم ز ًلوي: ( 1  .دش بالقيوؿالكة و  كًص
 وادمضِور الزنياًث ؾن حصبو نثرية ؿالك ت ادمصسي ٌَمج ز( 2

ت حت، جسؽ ق اٌَفغ ادمشهور اًـالكة سًسًو  .ؾن ظًص
 ( دش بالكة اجمل ز ادمصسي والاس خـ رة حمتثي يف: 3

 اًخأهَس واإلجي ز وادمه ًلة.       
ة ادلي يف اجمل ز ادمصسي ادمصهب ًأيت( 4  يف ادمس خـمةل اخلرًب

 (موضـَ) .ٌَخحشٍص أو احلزن وإػِ ر ٌَخحرس اإلوض ء؛
 .ادمصهه ت يفو ادمفصدات يف ًلؽ ادمصسي اجمل ز( 5
، وال بس فهي  يه جضبَِ ُحشف أحس ظصفَِ: الاس خـ رة( 6

 .واألداة اًض هَ وخَ حشف
 اًخرصحيَة الاس خـ رة( ضس) كس مي ادمىٌَة الاس خـ رة( 7
ية ادمىٌَة( 8  ََة(َ )اس خـ رة ختَ  ؾيس ادلِورسمى ج  كًص
ية( 9  .ادمىٌَة  رةالاس خـ رة اًخهـَة ثـس اس خـ كًص

 متثَََة من كبَي الاس خـ رة اًخرصحيَة.اٍ  ( ثـس الاس خـ رة11
 

 :التعليالت األربع 

 

  ( تطُية اجملاش املسضٌ بٗرا االضِ.1
ََِق ومل ًلِّس بـالكة واحسة، خبالف الاس خـ رة  ألهَ ُأظ

 .ادملِّسة بـالكة ادمض هبة فلط
 

  ( تطُية االضتعازة املهٓية بٗرا االضِ.2
 ادمض هَ بَ ُحشف وُنىِن ؾيَ بالزم هل ًسل ؿَََألن 

 
 

  ( تطُية االضتعازة األصًية بٗرا االضِ.3
 .ؾيس إحصاهئ  ًلرُي   حصت يف األظي ومل حتخجألهن  

 

  ( تطُية االضتعازة ايتبعية بٗرا االضِ.4
ألهن  مبيَة ؿىل اس خـ رة أدصى اتبـة ًِ  يف إحصاهئ ؛ 

 .صايهن  يف ادمعسرصايهن  يف ادمض خِق اتبـ  جلجف
 

 :[واالستعارة اجملاز املرسل] سؤال وجواب 

 

 َا أْواع اجملاش ايًػوي؟ اَا ايفازم بيُٓٗا؟ ( 1
 ( اس خـ رة2   مصسيجم ز ( 1   : أهواع اجمل ز

: ُو اًـالكة؛ فإذا اكهت اًـالكة ادمض هبة اًف رق بُهنام
 فِىي اس خـ رة، وإن اكهت كري ادمض هبة فِىي جم ز مصسي.

 

  اضح إجابتو. ؟بأي جصء ( ٌٖ اجيوش ايتعبري عٔ ايه2ٌ
ـَربَّ ؾن اًلك بأي حزء   :بي جيب أن ٍىون األظَحال ًُ

 : نإظالق اًـني ؿىل اجل سوس. زايدة ادذع ظَ ابدمـىنب[ 1
 : نإظالق اًصكبة ؿىل اًـهس. أال ًخحلق ادمـىن إال بَو [ 2

  قطُإ، اضخُٗا َع ايتُجيٌ. قسيٓة االضتعازة( 3

 اًـه رةِ  َُؽ حتسًَسُ  يف: ًخَفغُ هب  ووس خع ًفؼَة( أ
  ًا ًلشُف األؿساءَ ص ُسُت أسس   . 

  / وىه كسامن :كري ًفؼَة( ب
 وأم ُمم بعٌي جش عٌ ( رأًُت أسساً ) نلول : أ( ح ًَة     

 ( ابًضىوى هعلْت ح ِّلنلول ) : اس خح ةل ادمـىنب(     
  َع ايتُجيٌ. ؟االضتعازة ( َا أزنا4ٕ

 ًالس خـ رة أربـة أراكن:
  (ادمض هَّ)هل س خـ ر ادم.       ( بَ ادمض هَ)مٌَ ادمس خـ ر 
 (   اٌَفغ ادميلول)املس تعار  وجه الش به(اجل مؽ( 
 (فالن ًخحسث ابدلرر( 

  ية  ادمس خـ ر هل : )اًالكم(           (ًخحسث)اًلًص
 ـ ر مٌَ )ادلرر(ــــادمسذ    (احلسن وكوة اًخأزري:)اجل مؽ 

 ؟ي٘ ااالضتعازةَا ايفسم بني ايتصب( 5

 وخَ -ادمض هَ بَ -]ادمض هَأربـة أراكن  ًخىون من :اًدضبَِأ( 
ال األداة، وو  اًوخَجيوز حشف  اًدضبَِ[ أداة -اًض هَ

 .ادمض هَ بَ(أو )ادمض هَ  اًعصفنيأحس جيوز حشف 
         ِمحمٌس اكألسِس يف اًضج ؿة       األسسِ محمٌس 

 .يه جضبَِ ُحشف أحس ظصفَِ :الاس خـ رةب( 
  األؿساء.ٍصيم أسًسارأًُت  

 ؟ٓيةايتصسحيية ااملــهـ ايفسم بني َا ( 6

رصح ابدمض هَ بَ حُيشف :اًخرصحيَة  ادمض هَ ًو
هلى حيشف :ادمىٌَة    َزمة من ًوازمادمض هَ مؽ ال ادمض هَ بَ، ًو

 ؟ايفسم بني االضتعازة اايهربَا ( 7

ي يف( أ دؾوى ددول ادمض هَ  أن الاس خـ رة مبيَة ؿىل اًخأًو
ي فَِ ،خًس ادمض هَ بَ يف ؛ ألن أم  اًىشب فال ثأًو

 .اًاكذب ٌسوق الكمَ مس ق ادمسَامت
ية متيؽ من إرادة ادمـىن  هي ال بُسَّ ف الاس خـ رة (ب من كًص

ية فَِي احللِل  .أم  اًىشب فال كًص



 (علمي) الورقات الست يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية
 

 

 :  ( ايبديع) نتاب٘ يف املعتص بٔ اهلل عبد( 15

  اًواسؽ اًـ م امـي ٍ اًهسًؽ ؾصض من أول
 (املصباح) نتاب٘ يف َايو بٔ ايدئ بدز( 16

( بسًؽ+  بَ ن+  مـ ين) ؿَوم زالزة اًهالكة ومؿَ حـي
 .بفٌون ؿمل لك ودط

 (:    ااإليضاح ايتًديص) نتابي٘ يف ايكصايين اخلطي:( 17

 ؾيسٍ واس خوت اًثالزة، اًـَوم ًِشٍ اٍهن ئَة اًعهلة أؾعى
 .كواؿسُ 

  ايبديع؟ َٓصية يف ايكاٖس اعبد ايكصايين زأي َا( 18

 اَا ايوجٗة ايطديدة؟

 ..صلكَة وزًية ًفؼَة حََة: اًلزوًِن
 ؿمل أس يس وذايت: اجلصخ ين ؾهساًل ُص

 يف ورد اًهسًؽ ألن ؛اًل ُص ؾهس وهجة يه اًسسًسة واًوهجة
 بفواثَ اًهالكة ثفوت احل ل دملذىض مع بلـً  واًس ية اًلصآن

 .وثخالىش
 

 

 :عشر نقاط 

 .ادمـ ين بني ادمه ش اًرصحي اًخض د ادمل بةل يف ٌضرتط ال( 1
 بـسٍ وخيخَف ن اًخض د، ؿىل ًَخلِ ن ظيوان واًعه ق ادمل بةل( 2
ًَ  ظالء أو ًفؼَة حََة ًُس  واًعه ق ادمل بةل( 3  صلك
ية من يف اًخورًة والبس( 4  ُو ادمصاد اٌَفغ أن إىل جضري: كًص

 .اًهـَس
 واًس ية اًلصآن يف حصد ومل نثرًيا، اًضـص يف وردت اًخورًة( 5

 .اًصاحج ؿىل
 ًثل فة الحذَ هج  اًـه يس؛ اًضـص يف ورودُ  نرث ةاًخورً( 6

  فَسفِة
 ًىن( واًخجصد اًرتص َح) يف اًخورًة مؽ جضرتك الاس خـ رة( 7

 .خمخَف لكي  يف مفِوهمام
 ٍاكد( األًف ظ اًيت َتـي اًلَو ملبواًل وثلصبَ من اًعحة يه )8

 (ًوال – ًو –
س ال أن: يف اجلي س اًي كط اًزايدة ( شط9  صفنيح ؾن حًز

 كري اتم( –( اجلي س هوؿ ن )اتم 11

 
 

 :التعليالت الثالث 

 

  ( تطُية ايطبام ايظاٖس بٗرا االضِ.1
 واىىض فَ ًوضوحَ

  ( تطُية ايطبام اخلفي بٗرا االضِ.2
 .ثأمي إىل وحيخ ج اًـ مة، ذُن ؿىل خيفى ألهَ

  بٗرا االضِ. ( تطُية طبام ايتدبيج3
ًّت خض داً  فهي  وكؽ اًيت األًوان ألن  اًـه رة ًز

 .وهب ء حس يً  ادمـىن ؿىل وأضفت ودجبهت ،
 
 :[احملسنات البديعية]  سؤال وجواب 

 

 . . َجٌبٓئ صوز ايتكابٌ يف ايطبام.( 1

ـً ﴿: دـضـث( أ ًّا َوال هَْف َُ َُِىوَن أَلهُْفِسِِْم   ﴾َوال ًَْم
 ﴾ بَ مل حتطام   أحعت﴿ إجي ب وسَب( ب

  ىةــؿسم ومَ( ج
خَِوي اأَلْْعَى َواًَْهِعريُ ﴿      ْي ٌَس ْ َُ  ﴾ُكْي 

َو أََم َت َوأَْحَِ ﴿:  ريــخبـ اؾ  (د ُُ  َُ َّ  ﴾َوأَه
 ؟ايفسم بني ايطبام ااملكابًة( َا 2

  ،: حعول اًخوافق بـس اًخي يفاًعه ق
 .حعول اًخي يف بـس اًخوافق وادمل بةل

ألهن  حىون ؛ وأوسؽ من اًعه قأمشي  : ادمل بةل
  وم  ًل بَِاميف هجة  أو أنرث بني مـيَني

 ؟ااملكابًة ايطبام حطٔ شساط( َا 3

 .  حلكف دون اخل ظص ؾفو ًأثَ  أن -أ
 .اس خسؿ ُام اذلي ُو ادمـىن ٍىون أن -ب

ية ًأثَ ن وال اًالكم، يف دورُام ًؤداي أن -ج  ًًز
 دشًـ  األذُ ن يف األفاكر ثساؾي ؿىل اًـمي -د
 ( َا قيُة ايتوزية اضس مجاهلا؟4

ة اًيت ثلذِض  اًخورًة من احملس ي ت ادمـيًو
يف اس خرصاهج  ذاكء وحٌىة، نام ثخعَب يف 

 .ظيـهت  إثل ان ودكة
 ؟ايػسض َٔ املبايػة( َا 5

رفؽ اًؼن واًخومه ؾن اخمل ظب أن اًوظف 
َؾى فَِ مل ًهَف م  ن اًضسة أو اًضـفادمُسَّ

 مبَلً  ههرًيا.

 

 .      )ضس بالغتٗا(ايهٓاية( اذنس خصائص بالغة 6
 ؾن اٌَفغ ادمفحش: الابخـ دأ( 

﴿ ِم ََ ةَلَ اًِع َْ َ فَُر ُأِحيَّ ًنَُكْ ً  امعؾن اجلِ  ك ﴾ ..اًصَّ

﴿ؾن ادل ع ك ﴾أو المس ت اًًس ء  

﴿ ؾن كض ء احل خة  ك ﴾من اًل ئطأو خ ء أحس مٌنك 

 ( وال َرأى ِمِِن َُ َّؼة ك( َم  َرأًُْت ِمٌْ  ؾن اًـورة ادملَ
  إبصاز ادمـلول يف ظورة احملسوس: ب(

 ( َِل ُْ  اًخأدًبؾن  ك ( ال حَْصفَْؽ َؾَع َك َؾن أَ

 ( َِم د  ؾن اًىصمك  (فالٌن نثرُي اًصَّ

  ؾن ادمزاح  ك (رسوُل اًّشِ )فالن 

  َيف آِل َظََْحَة  ..   رأًَت اًَْمْجَس أًَْلَى َرْحهَل أََوم 
 اإلص رة إىل ادمـىن بَعف وبصاؿة: ج(

 (أصىو ل كةَل اًفأِر يف بُيت )ؾن فلُص  ادمسكؽ  ك 
   إزه ت ادمـىن ابدلًَي:د( 

 َم  بََسا ًُِم **  ًُلضون َفْضي اٌَْحغِ ِمْن حِر.. 
 

َُٓة)( 7 ُِ اأَلٔض ُٗ ُْ ّْ ُحُصو َّـُة َااحَلَوأفِس**  َقِو َّ ااأَلٔعـ ( عال

 اضتصٗد ايبالغيوٕ بايبيت ايطابل؟

يَُة( وؾن  ؾن احلصب بعفة واحسة اًض ؾص وىن )اأَلس ِ
هة.اخلَي بعفذني )اأَلِؾيَُّة َواحلََواِفْص(   ورمغ ذل فِىي كًص

 : ُو اًخالزم اًسبب اذلي حـهل ٌسل ادمسل اًىٌ يئ
  إص رة دكِلة إىل ظه ئؽ : فهي ًفؼة حعوهنم وم  بـسُ 

أُي اًعحصاء فمل حىن حعوهنم بصوخ ً مض َسة وال 
 . كالؿ ً حمعيًة بي اكهت ؾخ دا ًوأسَحة ًودِالً 

 

8 )(ُّ َٗا َخٔر ُْ َٓا ُ٘ ُضُبوْح ٔع  ( َْجَّـِت

 فلس وسب اًرسؿة ٌَـي ن :  وس هةوي ًة ؾن اًهُت 
ذلات األسَوب، : ُي  راحـة اس خح ةل ادمـىن األظيل

ُس ً  ية اًىٌ ًةًو  .عهَـة كًص
 :آثص اًض ؾص اًىٌ ًة ُي وًلس 

 مس خحهة وثعوٍصاً رائـ ً ًرسؿة فصسَ ألن فهي  مب ًلة -أ
ني هل  -ب  وفهي  حتسني ًألسَوب وحًز

 فهي  من ثعوٍص ٌَمـىن بإك مة احلجة واًرُب ن  -ج

 

 ؟ اَا عالَتٗا؟ احملطٓات املعٓويةَا ( 9

ة  من ًوانً  ادمـىنًيت حىسب يه األس ًَب ا: احملس ي ت ادمـيًو
سٍ روؿةً   .ا يف اًيفسوثأزريً  ادل ل ًٍز

 من اًصوؿة واًخأزري مؽ ثلَري اٌَفغ  ؿىل ح ًِ ةؼي ابكِث : ؿالمهت

  َِت اًْلَ عِ ُكََْن ًَي ََ ِ اَي َػَه     اِبَللَّ
ىَل ِمَن اًْبََّشِ                   َْ َ اَلَي ِمٌُْىنَّ أَْم ً َْ َ ً 

 ؟ حملطٓات املعٓويةاأْواع َا ( 11

 أُهِ : حمس يً ( 32) يفحرصُ  اًلزوًِن 
  اًخورًة -3       ادمل بةل -2             اًعه ق -1
 وؾىسَ اذلم ٌض هَ ام  ادمسح ثأهَس -4
   ادمض لكة -6              ادمه ًلة -5
 اًيؼري مصاؿ ة -8        اًخـََي حسن -7

 ا؟ ؟ اَا عالَتٗاحملطٓات ايًفظيةَا ( 11

 اٌَفغيه األس ًَب اًيت حىسب  احملس ي ت اٌَفؼَة:
ُفِرم صأهَ ُـيل من كسرٍ، ًو سٍ ركًة وؿشوبًة  ًو   .حس ي ً ًٍز

من اًصوؿة وادلكة،   ؿىل ح ًِ ةؼي ابكِثال   أهن: هت ؿالم
 .واًلوة مؽ ثلَري اٌَفغ

 ﴿ اًسَّ ؿَةُ َوًَْوَم ثَُلوُم  َ  ﴾َس ؿَةٍ رْيَ ًُْلِسُم اًُْمْجصُِموَن َم  ًَِهثُوا ك
أصٌ احلطٔ يف احملطٓات ايًفظية عٓد ( َا 12

 :اجٔلسجاْي
أن حىون األًف ظ اتبـة ٌَمـ ين، فإنَّ ادمـ ين إذا أرسَت 

ؿىل جسَهت ، ظَهت ألهفسِ  األًف ظ، ومل حىدس إال م  
 .ًََق هب 

 ؟ايًفظية احملطٓات َا أْواع( 13

 :يه أًوان س هـة يف اًلزوًِن حرصُ 
   اًدّشًؽ( 4    اًلَب( 3 اًسجؽ( 2   اجلي س( 1
   ًَزم ال م  ًزوم( 6 وادمامزةل ادموازهة( 5
 اًعسر ؿىل اًـجز رد( 7

 :َٓصية عًِ ايبديع َٔ ايبالغة( 14

ًُس ، و حًََة ًفؼًَة وظالًء ذ رحِ ً  ٍصوهَ :بـغ ادمخأدٍصنأ( 
 .ؾصيض ميىن الاس خلي ء ؾيَ، بي ؿَامً ذاثَ ً ًلعس ذلاثَ

نبـغ ادمخلب(   ٍصون : سمني اكجلصخ ين ونثري من ادمخأدٍص
ية صلكَة َأه ُس حََة ًفؼَة أو ًز  .ؿمل أس يس ًو



 :  اضتعازة أضًوب يف يًي مما نًُة نٌ اضتددّ( 4 (علمي) الورقات الست يف البالغة للشهادة الثانوية األزهرية

 اًي ر – األرض واًسامء – اًهزي
 )مىٌَة(    .            ظ حبَ اًهزي كذي .1
 .  )مىٌَة(اًسامءمن باكء  األرض ابدسمت .2
 ثخلس.                 )ثرصحيَة( انريف كَهَ  .3

  : يًي مما نٌ عٔ تهين نيف( 5
 واجلنب اخلوف – اًضسًسة اًرسؿة

ق يف هـ مة حٌ يح رهب فالن .1  .اًعًص
 ظ ئص حٌ يح يف كَهَ .2

ٌُٓ يُهوٕ حبيح مجٌ يف اآلتية األمساَء ضع( 6  َٓٗا ن

 :أخسى اَهٓيًة َسة تصسحيية اضتعازًة

 اًسح ب - اًربق – اأَلُز ر - اًهحص - اًهَهي - اًضمس
 )مىٌَة(      ؾن أهَ هب  اًضمسوّشت  .1

 )ثرصحيَة(زوهج .          اًضمس ؿ هلت   
 

 حٌ حَ ًوًم .       )مىٌَة( اًهَهيُ أؿ رين  .2
 )ثرصحيَة(  ًًضس ؿىل ادمرسح اًهَهيوكف 

 

 )ثرصحيَة(              حنوي اًهحصمىش  .3
  األرَض بأػ فصٍ     )مىٌَة( اًهحصُ صّق    

 

 )مىٌَة(        يف اًصبَؽ ر األُزثبسمت  .4
 )ثرصحيَة(        أُز رزالزة  أجنب أيخ   

 

 )ثرصحيَة(                يف نفَ اًربقدمؽ  .5
 )مىٌَة(                 اًربق ي  حٌ حرهه   

 

 )ثرصحيَة(      . ؿََي أمواهل اًسح ُب  أهفق .6
 (مىٌَة)   .  ُهوم األرض اًسح بأزاح    

َّا شزتِٗ( 7  ال ؾَب فهيم كري أهنم هصم ء    :اَدح قو

َّا شزتِٗ( 8  ال ذري فهيم كري أهنم خبالء  :ذّ قو

( اضتددّ نًُة )َصس( يف مجًتني يتهوٕ ايعالقة يف 9

  ايجاْية )احملًية(األاىل )ايهًية( ايف

 زرُت مرَص.                  )لكَة(
 (حمََة)اسرتدت مرُص سٌُ َء         
( اضتددّ نًُة )اييتاَى( يف مجًتني يتهوٕ ايعالقة 11

 يف األاىل )اعتباز َا نإ عًي٘( ايف ايجاْية )ايهًية(

 (اكن م  اؾخه ر)  )وآثوا اًَخ ىم أمواهلم(.   
 (لكَة)     أهصمُت اًَخ ىم             

 

اآلتية اضتعٌُ نٌ نًُة َٔ ايهًُات ( 11

 دلاشًا َسضاًل يًعالقة اييت َأَاَٗا
 (اجلزئَة)  ؿنَي  .1
 (احملََة )ادمسًية  .2
 (اًلكَة)اًض م  .3
 (اؾخه ر م  اكن) اًىَذ ن   .4
 (احملََة)ادمسرسة  .5
 (َىونس  اؾخه ر م  )  رخ ل  .6
 اًلمح )اؾخه ر م  اكن( .7
 اًي ظَة )اجلزئَة( .8

 :اجلواب
 ًألؿساء ؿنيكبضت ؿىل  .1
 ادموظالتمن سوء  ادمسًيةجضىو  .2
 .اًض مَ  سىٌت .3
 .اًىذ نًبسُت  .4
 فعي ادمض قهني. ادمسرسةكصرت  .5
 .رخ لأجنهت زالزة  .6
 مقًح ألكُت  .7
 انظَخَأذل  .8

 دلاشًا يأتى مما نًُة نٌ اجعٌ( 12

 :  مجًتني فى أخسى َسة ااضتعازة َسضاًل

 اًهحص( - رأس – اًس َف – اًلمل)       

و ٍىذب رواًخَ. )اس خـ رة( اًلملبىك  .1  ُو
َ كملإهَ      (، حمََة)جم ز مصسي        ىًز
 مؤثص  )جم ز مصسي، آًَة( كملفالن هل    

 
 

 لكمخَ.          )اس خـ رة( اًس َفك ل  .2
 (.. س هبِة)جم ز   .أهعق ٌَحق اًس َف   

 

 )اس خـ رة(       كس أًيـت   رأسَأرى  .3
 حمََة( )جم ز..     رأسَاألفاكر يف  مّجؽ   

 

 )اس خـ رة(     حنوٍ.       اًهحصمىش  .4
 حمََة( )جم ز..               اًهحصرههُت    

 
 

 

   ( إىل َكبوٍ؟كبوٍغري املػًو ( نيف يتخوٍ )اي6
 ٍىون اًلَو ملبوال يف زالث ح الت:

 :( إذا دذي ؿَََ بـغ األًف ظ اًيت ثلصبَ إىل اًعحةأ

 ﴿ ُاَنرٌ َزٍْهُتَ  ًُِِض  ٍاََكد َُ  ﴾ُء َوًَْو ًَْم ثَْمَسْس
 من حسن اًخرََي.   (  إذا ثضمن هوؿً ب

  َي  َسْت ـَؾل  ..ِبُىِ  ؿََهَْي  ِؾثْرَياً س َ
َِ ألْمىٌََ .ـُّـًْو ثَبذَلي َؾٌَ                                َْ َ  ل ً ؿََ

ة (  إذا دصج خمصج ج َُ  اًِزل واخلـاُلؿَة واًفـاَُك

       ًـأَْسىَُص ابأَلْمِس ِإْن َؾَزْمُت ؿىََل ا 
ِب كَساً ِإنَّ َذا ِمَن اًْ                         ْ  ـََجِب ـّشُّ

 :تأنيد املدح مبا يصب٘ ايرّصوز ( 7

 أن ٌس خثىن من ظفة ذم مٌفِة، ظفة مسح أ(

  ال ؾَب فَِ إال أهَ جش ع 
   ظفة مسحمث ٌس خثِن مهن ( أن ًثبت ًيشء ظفة مسحب

  فالن ظهور إال أهَ جش ع 
 تأنيد ايرّ مبا يصب٘ املدح: ( صوز8

 ٌس خثىن من ظفة مسح مٌفِة ظفة ذم أ( أن

 ذري فَِ إال أهَ حب ن ال  
 ظفة ذم مث ٌس خثِن مهن أن ًثبت ًيشء ظفة ذم، ( ب

 مـُّـّ مـفالن حسود إال أهَ ه  
 يف تأنيد املدح مبا يصب٘ ايرّ؟َا حهِ االضتدزاى ( 9

 جيصي جمصى الاس خثٌ ء  

 اًهحُص َزادًصا ََّ  ..  ُو اًهْسُر إالَّ أه
ََّ اًرضُّ                           َُ ك ُم سوى أه َّ  اًَوبْيُ  ًىٌ

   تأنيد املدح مبا يصب٘ ايرّ؟ضس اجلُاٍ يف ( َا 11

 هوع من اخلالبة واًرباؿة. َوفِ، اكدؿ ء اًيشء بهٌُة أهَ    
 ؟طٔ يف اجلٓاس ايتاّاحلاج٘ ( َا 11

 . حسن اإلف دة، مؽ أن اًعورة ظورة اإلؿ دة( أ
 .ل ع ظويت ذلًش جيَب إهع ت اًس مؽفَِ إً( ب

 بٗرا االضِ؟ يٌمسي اجلٓاس املرمَل ( 21

 ًي اًلكمةالادذالف وكؽ يف ذ ألن

 

  التحويلسؤال: 

 : ، ابني ْوعٗاُا يأتيفي اضتعازة إىل ايتصبي٘ ( حو1ٍ

  ادمِضء اكدمعه ح ؿمل اًض َخ .1
  اكًلمص اًعفةل وخَ .2
  اكًع ئص اخلَ ل .3
 اًس َ رة بعَئة اكًسَحف ء .4
 األُز ر اكألظف ل. .5
  اكًسىني الكمم .6
  اكًـسي حسًثم .7
 يف اًهحص اكجله ل جسري سفًٌ  رأًُت  .8

 (الاس خـ رات اًخ ًَة مىٌَة)  :اجلواب
ق ًي  ِضءً ؿمل اًض َخ .1  .اًعًص
ق مقًصا رأًُت   .2  ًَـب يف اًعًص
 حيَق بأحٌحة اخلَ ل  .3
ق.حف اًس َ رة حز   .4  ؿىل اًعًص
 .اًصبَؽ يف األُز ر ثهدسم  .5
  اًلَب ًسيم الكمم  .6
  ادمشاق حَو حسًثم  .7
 اًهحص جسري يف حب الً  رأًت  .8

 : َهٓية اتصسحيية اضتعازة إىل ايتصبي٘ ( حو2ٍ

 رأًُت حٌسايًّ اكألسس يف ادمـصنة .1
 إن اًصسول ًيور ٌس خض ء بَ .2

 :اجلواب
 )ثرصحيَة(  .   ًلشف األؿساءرأًُت أسًسا  .1

 )مىٌَة(  رأًُت حٌسايًّ ٍزأر يف ادمـصنة.    
 أرسي هللا هوًرا هيسي اًي س.  )ثرصحيَة( .2

 أض ء اًصسول سامء مىة.       )مىٌَة(   
َسضاًل بعالقتني  دلاشًا يأتى مما نًُة نٌ اجعٌ( 3

 (اًهحص –اًـني ) خمتًفتني:

 ( حزئَةكبضت اًّشظة ؿىل ؿني من أؿني األؿساء)
َُ ثًسِىب) ي َْ     ( حمََةَؾ

 )شبت اًهحص( لكَة - )أرهب اًهحص( حمََة

 


